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Commission Culturelle 
Reglement vum Fotoconcours 

2019/2020 
 

De Schäfferot an d’Kulturkommissioun vun der Gemeng Dippech organiséieren e 
Fotoconcours mam Thema:   
 

Gemeng Dippech: eis Dierfer, eis Matbierger, eis Ëmwelt. 
 

1. De Concours leeft iwwer e ganzt Joer vum 1. Juni 2019 bis zum 30. September 2020. An deem 
Joer sollen d’Participant’en eis Gemeng an all hire Facetten am Bild  festhalen.  
 

2. Matmaache kann all Persoun där hier gewéinlech Residenz am Grand-Duché vu Lëtzbuerg ass. 
Och Mannerjäreger kënnen ënnert der Responsabilitéit a mat der Autorisatioun vun hierem 
legale Representant matmaachen. Ausgeschloss vum Concours sinn d’Membere vum Jury an 
hier Familjememberen bis den 2. Grad abegraff. 
 

3. All Participant ka bis zu 12 Foto’en aschécken. Dat kënnen eenzel Fotoen oder awer Serien 
sinn. Souwuel faarweg wéi och schwarz-wäiss Fotoën gin akzeptéiert. 
 

4. All Participant verflicht sech, just eege Wierker eranzeschécken an dobäi all d’Gesetzer an 
d’Reglementer ze respektéieren; dësweideren engagéiert hien sech, fir fir seng Wierker all 
néideg Autorisatiounen ze hunn a nëmmen Wierker eranzeschécken, déi nach bei kengem 
anere Concours virgeluegt oder publizéiert goufen.  
 

5. D’Fotoen kënnen an de Formater A4 bis A3 erageschéckt ginn, zesumme  mat dem  ausgefëllte 
Participatiounsformulaire (vum Site vun der Gemeng Dippech erofzelueden). D’Fotoen däerfen a 
kénger Hisiicht gekennzeechend sin. D’Recksäite vun de Fotoen däerfe just mat Bläistëft 
nummeréiert sin, fir d’Fotoen den Titelen kënnen zouzeuerdnen. D’Fotoën an d’Formulairen 
mussen bis spéidestens den 30.09.2020 (Datum vum Poststempel) agschéckt sinn oder op der 
Dippecher Gemeng ofgi gi sinn. 
 

6. Een onofhängege Jury wäert d’Biller aus a mecht eng Selektioun vun den agereechte Fotoen fir 
eng Ausstellung an fir eng Buchpublikatioun. Bewäert gi kënnen just déi Fotoen, déi alle 
Konditioune vun dësem Reglement entspriechen. Jiddereen, vun deem eng Foto zreckbehale 
gëtt, kritt um Enn vum Concours gratis e Buch mat de selektionnéierte Fotoen. De Fotograf ka 
séng Wierker bannent 6 Wochen no der Ausstellung op der Gemeng erëmkréien. No deem Délai 
bleiwen d’Fotoen Propiétéit vun der Gemeng Dippech. 
 

7. Déi 3 beschte Fotoën gi präméiert, zousätzlech gëtt et ee Spezialpräis an ee Publikumspräis. (1. 
Präis: 1000€, 2. Präis: 500€, 3. Präis: 250€, Spezialpräis a Publikumspräis: jeeweils 500€). All 
Participant ka maximal ee vun deenen 3 éischte Präisser gewannen. 
 

8. Géint d’Décisioune vum Jury ass kee Recours méiglech. 
 

9. All Participant ass d’accord, dass seng Biller vun der Kulturkommissioun, respektiv vun der 
Gemeng am Kader vun dësem Concours onentgeltlech kënne genotzt ginn.  
 

10. All Participant ass d’accord, dass seng perséinlech Donnéen am Kader vun dësem Concours 
informatesch traitéiert ginn an säin Numm publizéiert gëtt.  
 

11. Mat sénger Ënnerschrëft op der Participatiounsfiche akzeptéiert all Participant dëst Reglement. 

 


